
Ogólna klauzula informacyjna – Podatki i opłaty lokalne 

Zgodnie z art.13ust.1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 

dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE 9RODO0, informujemy, że 

1.Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy mający siedzibę Pakosław, 

ul. Kolejowa 2, 63-920 Pakosław, z którym można się skontaktować poprzez adres e-mail 

Pakosław@pakoslaw.pl lub pisemnie na adres 63-920 Pakosław ul. Kolejowa 2; 

2.Wójt Gminy Pakosław wyznaczył inspektora ochrony danych, jest nim Kinga Śliwińska. 

Kontakt z inspektorem ochrony danych możliwy jest pod adresem e-mail: iod@pakoslaw.pl 

lub pisemnie na adres 63-920 Pakosław ul. Kolejowa 2; 

3.Pani/Pana dane osobowe przetwarzane w związku z realizacją obowiązku prawnego 

ciążącego na administratorze (art.6 ust.1 lit.c RODO) oraz wykonywaniem przez 

administratora zadań realizowanych w interesie publicznym lub sprawowania władzy 

publicznej powierzonej administratorowi (art.6 ust.1 lit.e RODO) w szczególności w celu: 

 naliczania wysokości podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób 

fizycznych ; 

 wydawania decyzji w sprawie podatków i opłat lokalnych; 

 poboru i zwrotu podatków i opłat lokalnych zgodnie z:ustawą z dnia 12 stycznia 

1991r. o podatkach i opłatach lokalnych; ustawą z dnia 15 listopada 1984r. o podatku 

rolnym; ustawą z dnia 30 października 2002r. o podatku leśnym; ustawą z dnia 29 

sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa. 

4.Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym organom i podmiotom na 

podstawie obowiązujących przepisów prawa. 

5.Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do chwili realizacji zadania, do którego dane 

osobowe zostały zebrane a następnie, jeśli chodzi o materiały archiwalne, przez czas 

wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i 

archiwum (Dz.U.2018r. poz.217 ze zm.) 

6. Zgodnie z RODO przysługuje Pani/Panu prawo do: 

 dostępu do swoich danych osobowych; 

 sprostowania swoich danych osobowych; 

 żądania usunięcia swoich danych osobowych; 

 żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych; 

 wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych; 

 żądania przeniesienia swoich danych osobowych; 

 wniesienia skargi do organu nadzorczego , tj. Prezes UODO ( na adres Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa); 
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 jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie, klienci 

mają prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w dowolnym 

momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na 

podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

7.Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Osoba, której dane dotyczą jest 

zobowiązana do ich podania. Inne dane osobowe podane przez Panią/Pana nie na podstawie 

obowiązującego przepisu prawa, są podawane dobrowolnie, brak ich podania skutkować 

może ograniczeniem form komunikacji. W sytuacji dobrowolności podawania danych 

osobowych, zostanie Pani/Pan o tym fakcie poinformowana/y poprzez merytorycznego 

pracownika prowadzącego postępowanie. 


